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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidraulik 

lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan 

tambahan yang membentuk masa padat. Beton disusun dari agregat kasar dan 

agregat halus. Agregat halus yang digunakan biasanya adalah pasir alam 

maupun pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu, sedangkan agregat 

kasar yang dipakai biasanya berupa batu alam maupun batuan yang dihasilkan 

oleh industri pemecah batu. (SNI 03-2847-2002). 

Dari sisi pembangunan di daerah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, 

pada setiap tahun selalu meningkat. Hal itu harus diimbangi dengan 

kebutuhan material bangunan yang cukup banyak. Salah satunya adalah 

kebutuhan material agregat halus. Agregat halus sebagian besar diambil dari 

sungai – sungai yang ada di daerah tersebut. Jika sungai terus menerus di 

eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan yang selalu 

meningkat, maka akan berdampak buruk untuk sungai – sungai yang ada di 

daerah tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya lain yang diharapkan 

dapat meminimalisir kerusakan. Salah satunya pemanfaatan batu karang yang 

ada di pantai daerah Nusakambangan, Kabupaten Cilacap ( batu karang mati ) 

sebagai pengganti agregat halus. Terdapat banyak batu karang mati yang tidak 
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dimanfaatkan dipantai tersebut. Batu karang merupakan struktur batuan 

sedimen dari kapur (kalsium karbonat) di dalam laut. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan variasi pengembangan 

dalam pembuatan beton dengan penggantian agregat halus ( pasir ) dengan 

batu karang. Batu karang diambil dari pantai Nusakambangan, Kabupaten 

Cilacap yang terdampar di pesisir pantai dan tidak merusak ekosistem yang 

ada di sekitar pantai Nusakambangan. 

 

Gambar 1.1 Batu karang pantai Nusakambangan 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 
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1. Apakah penggantian agregat halus ( pasir ) dengan batu karang baik 

digunakan untuk pembuatan beton yang direncanakan pada komposisi 

0%, 25%, 50%, 75% dan 100% sesuai dengan SNI atau tidak. 

2. Variasi manakah yang memiliki kuat tekan optimum. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh batu karang sebagai pengganti agregat halus 

terhadap kuat tekan beton dengan komposisi campuran 0%, 25%, 50%, 

75% dan 100% apakah sesuai dengan SNI. 

2. Untuk mengetahui manakah komposisi campuran beton yang memiliki 

kuat tekan optimum. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas didapat manfaat sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah batu karang dapat digunakan sebagai campuran 

beton dengan nilai kuat tekan sesuai SNI. 

2. Peneliti dapat mengetahui apakah batu karang dapat dipakai sebagai 

material pembuatan beton. 

E. Batasan Masalah 

1. Bahan pengganti sebagian agregat halus adalah batu karang ( mati ) yang 

ada di pantai Nusakambangan, Kabupaten Cilacap yang sudah dipecah 

lolos ukuran saringan 4,76 mm. 
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2. Benda uji berupa beton silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

3. Menggunakan semen Tipe 1. 

4. Menggunakan air sumur. 

5. Agregat halus (pasir) yang digunakan lolos saringan 4,76 mm. 

6. Campuran yang digunakan untuk pembuatan beton adalah dengan mutu 

beton K-250 ( fc’ 21,7 Mpa ). 

7. Umur benda uji adalah 7 hari dan dikonversi pada umur 28 hari. 

8. Benda uji dibuat 5 buah variasi, dengan 3 sampel beton dari masing – 

masing variasi. 

9. Agregat kasar yang digunakan berukuran maksimal 20 mm. 

10. Uji bahan, uji kuat tekan dan pembuatan beton dilakukan di laboratorium 

bahan bangunan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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